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05.30 น.  📢 คณะเดินทางพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 ประตู 4 เคาน์เตอร์ 4 สายการบิน AIR  ASIA X 
เจ้าหน้าท่ีจากบริษทัฯคอยต้อนรับและอาํนวยความสะดวกให้ท่านก่อนข้ึนเคร่ือง (หัวหน้าทัวร์แนะนําการ
เดินทาง) สายการบิน  AIR  ASIA X (นํ้าหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน ทั้งขาไปและขากลับหากต้องการซ้ือนํ้าหนัก
เพิม่ ต้องเสียค่าใช้จ่าย) 

เคาน์เตอร์เช็คอนิจะปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 60 นาที 
และผู้โดยสารพร้อม ณ ประตูขึน้เคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออก 30 นาที 

08.05 น.   ✈ออกเดินทางสู่ สาธารณรัฐเกาหลใีต้ โดยสายการบิน AIR ASIA X เทีย่วบินที ่ XJ708 
15.20 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต ้(เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง 

กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถ่ินเพื่อสะดวกในการนดัหมาย) หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง
และศุลกากรแลว้ ขอตอ้นรับทุกท่านสู่ สาธารณะรัฐเกาหลีใต ้รถโคช้พาท่านขา้มทะเลตะวนัตกดว้ยสะพานแขวน
ยองจองหรือสะพานเพื่อความหวงัในการรวมชาติท่ียาวกวา่4.42กม.และมียอดโดมสูง 107 เมตร 

จากน้ัน นาํท่านเดินทางสู่ ย่านไชน่าทาวน์ เป็นสถานท่ีซ่ึงใชใ้นการถ่ายทาํเร่ือง Princess Hours ภาค 2 โดยเป็นฉากท่ี

พระเอกของเร่ือง (Seven) ทาํหน้าท่ีเป็นพนกังานส่งบะหม่ี บริเวณไชน่าทาวน์น้ีมีข้ึนหลงัจากท่ีได้ทาํการเปิด

สถานกงสุลจีนข้ึนในปี ค.ศ.1884 ระหวา่งศตวรรษท่ี 1940 ถือเป็นยา่นเศรษฐกิจซ้ือขายผา้ไหม ยาจีน และเคร่ือง

แต่งกายสไตลจี์นหนาแน่นไปดว้ยผูค้นท่ีอาศยัอยูม่ากกวา่หม่ืนคน และเตม็ไปดว้ยภตัตาคารอาหารจีน  

   วนัแรก         กรุงเทพฯ –อนิชอน – ย่านไชน่าทาวน์ – หมู่บ้านเทพนิยาย - อนิชอน อาร์ต แพลตฟอร์ม 

☛  เทศกาลตกปลานํา้แข็ง    ☛ สนุกสนานกบัการเล่นสก ีณ สกรีีสอร์ท 

☛  หมู่บ้านเทพนิยายและย่านไชน่าทาวน์  ☛  อนิชอน อาร์ต แพลตฟอร์ม     
☛ สวนสนุก EVERLAND   ☛  พระราชวงัเคียงบกกุง     

☛  หมู่บ้านวฒันธรรม บุกชอน ฮันอก  ☛  STAR PARK  ☛  N-Seoul Tower 

☛  ช้อปป้ิง 2 ตลาดดัง ตลาดเมียงดง และ ย่านฮงแด 

☛  บินตรงสู่อินชอนโดยสายการบิน AIR ASIA X นํา้หนักกระเป๋า 20 KG 



 

 

นาํท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านเทพนิยาย หรือ ดงฮวามาอึล (Songwol-dong Fairy Tale Village) เป็นโครงการปรับ

สภาพแวดลอ้มท่ีอยูอ่าศยัใหมี้ความน่าอยูม่ากข้ึน โดยใหน้กัจิตกรรมช่วยกนัตกแต่งประดบัประดา และวาดภาพสี

สันสดใสตามฝาผนงั กาํแพง ซุ้มประตู และตรอกซอยตลอดทางเดิน ทาํให้หมู่บา้นแสนจะธรรมดากลายเป็น

หมู่บา้นแห่งเทพนิยาย มีนิยายโด่งดงัหลายเร่ือง อาทิเช่น สโนวไ์วทก์บัคนแคระทั้ง 7, หนูนอ้ยหมวกแดง, ปีเตอร์

แพน, อะลาดินกบัตะเกียงวเิศษ ฯลฯ รวมอยูใ่นหมู่บา้นแห่งน้ี ทาํให้เป็นเหมือนสตูดิโอถ่ายรูปขนาดใหญ่ ท่ีไม่วา่

จะเดินไปทางไหน ก็ถ่ายรูปไดเ้ก๋สุดๆ หรือตวัการ์ตูนชุดพื้นเมืองชาวเกาหลี นอกจากน้ีท่านยงัสามารถเพลิดเพลิน

ไปกบัร้านกาแฟน่ารักๆ และเลือกซ้ือสินคา้จากร้านคา้ขายของท่ีระลึกทอ้งถ่ินไดอี้กดว้ย  

  



 

 นาํท่านเดินทางสู่ อนิชอน อาร์ต แพลตฟอร์ม ( Incheon Art Platform) เป็น Complex เก่ียวกบัศิลปะท่ี Renovate 
กลุ่มอาคารเก่าสไตล์โกดงัเก็บของแบยุโรป เม่ือปี 1930 ในสมยัท่ีเกาหลีเร่ิมเปิดประเทศคร้ังแรก มีทั้งหมด 13 
อาคารซ่ึงไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกทางวฒันธรรมของประเทศเกาหลีด้วย กลุ่มอาคารประกอบไปด้วย 
สตูดิโอ ห้องจดัแสดงผลงาน ศูนยฝึ์กอบรม ห้องสมุด และโถงการแสดง ทาํให้บรรยากาศภายในเป็นคลา้ยๆกบั
พิพิธภณัทก์ลางแจง้ กบังานสตรีทอาร์ต ท่ีมีกล่ินอายของความเก่าผสมกบัความใหม่อยา่งลงตวั 

เยน็  🍴 บริการอาหาร เมนูชาบูชาบู สุกีห้ม้อไฟสไตล์เกาหล ี

พกัที ่   โรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาว  

 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

 นาํท่านเดินทางสู่ ลานสกี ใหท้่านไดส้นุกกบัการ เล่นสกี บนลานสกีขนาดใหญ่ ยางจิไพน์ สกีรีสอร์ท  / คงัชน สกี
รีสอร์ท ประกอบไปดว้ยเนินสกีถึง 2 เนินดว้ยกนัแบ่งเป็นเนินสกีสาํหรับผูฝึ้กหดัเล่น 1 เนิน,  และเนินสาํหรับผูท่ี้
เล่นชาํนาญแลว้1 เนิน (ราคาทวัร์ยงัไม่รวมค่าอุปกรณ์การเล่นสก,ี สกลีฟิท์, สโนว์สเลด สกค่ีาเล่นรวมชุดประมาณ 
50,000 วอน กอนโดล่าประมาณ 15,000 วอนสําหรับท่านทีเ่ล่นเก่งแล้วสามารถไถลจากบนยอดเขาลงมาได้ครับ 
**กอนโดล่า หรือ เคเบิล ขึน้อยู่กบัสถานทีว่่ามีให้บริการหรือไม่**)  มีเวลาใหท้่านไดส้นุกกบัการเล่นสกีอยา่ง
เตม็ท่ี ซ่ึงปลอดภยัไม่มีอนัตราย เตรียมตวัก่อนเล่นสกีควรเตรียมถุงมือสกีผา้พนัคอแวน่กนัแดดเส้ือแจค๊เก็ตกนันํ้า 
หรือผา้ร่มและกางเกงรัดรูปขอคาํแนะนาํและฝึกวธีิการเล่นจากไกดท์อ้งถ่ินก่อนลงสนามจริงเพื่อความปลอดภยั
ของท่านเองเป็นสาํคญั 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่อง สนุกสนานกบัการเล่น สก ี– เทศกาลตกปลานํา้แข็ง - สวนสนุก EVERLAND – กรุงโซล 



 

จากนั้น นาํท่านเดินทางสู่ งาน เทศกาลตกปลานํ้าแข็ง หน่ึงปีมีเพียงคร้ังเดียว 

ซ่ึงจะจัดข้ึนเป็นประจําทุกปีในช่วงเดือนมกราคม เทศกาลน้ีมี

นักท่อง เ ท่ียวมา เยือนนับล้านคนต่อปี  ให้ท่ านได้ลองสัมผ ัส

บรรยากาศการตกปลาเทร้าทภ์ูเขา หรือ Saccheoneo ปลาชนิดน้ีเป็น

ปลาสายพนัธ์เดียวกนักบัปลาแซลมอน ซ่ึงอาศยัอยูใ่นนํ้ าเยน็อุณหภูมิ 

ตํ่ากวา่ 20 องศาเซลเซียส ซ่ึงเป็นปลาท่ีมีความสวยงามและมีรสชาติ

หวานมนัอร่อย สามารถนาํมาทาํเป็นซูชิหรือซาซิมิมารับประทานได ้

(ราคาทัวร์ไม่รวมค่าอุปกรณ์ตกปลา, ค่าเคร่ืองเล่นและค่ากิจกรรม

ต่างๆ ราคาประมาณ 30,000 วอน) หรือ อิสระเพลิดเพลินกบักิจกรรม 

ต่างๆ ในบริเวณ งานเทศกาล ซ่ึงจะหลายกิจกรรมให้ท่านไดท้ดลอง

สัมผสัประสบการณ์ใหม่ๆ อาทิเช่น สโนวสเลด, สเก็ตนํ้าแขง็, รถไฟนํ้าแขง็, รถATV เป็นตน้ 

 
กลางวนั 🍴 บริการอาหารเมนู หมูย่างเกาหล ี(PORK KALBI)  

จากน้ัน นาํท่านเดินทางสู่ สวนสนุก EVERLAND ซ่ึงถูกขนาน
นามวา่ ดิสนียแ์ลนด์เกาหลีเป็นสวนสนุกกลางแจง้ท่ีใหญ่
ท่ีสุดของประเทศ โดยมีบริษทัซมัซุงเป็นเจา้ของ ตั้งอยู่
ท่ามกลางหุบเขา ท่านจะไดน้ัง่กระเชา้ลิฟท ์และท่องไปกบั
โลกของสัตวป่์าซาฟารี ชมไลเกอร์  ท่ีน่ีท่านจะพบเจา้ป่า



 

สิงโต และเสือดินแดนแห่งเทพนิยาย และสนุกกบัเคร่ืองเล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปสวร์ หนอนสะบดั รถไฟ
เหาะรางไม ้ซ่ึงเป็นไฮไลคข์องสวนสนุกแห่งน้ี และชมสวนดอกไมซ่ึ้งกาํลงับานสะพร่ังอวดสีสันเตม็สวน (ทั้งน้ี
ข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศ) ดว้ยบตัรเขา้ชมแบบไม่จาํกดัจาํนวนรอบและในสวนสนุกเอเวอร์แลนดท์่านจะไดพ้บกบั 
LINE FRIEND STORE ซ่ึงภายในจะเป็นสินคา้ท่ีออกแบบตามตวัสต๊ิกเกอร์ใน แอพพลิเคชัน่ไลน์ ไม่วา่จะเป็น 
ตุก๊ตา ซองใส่พาสปอร์ต ร่ม  สมุดโนต้ แกว้นํ้า สร้อยคอ และอ่ืนๆอีกมากมาย ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ และ
บริเวณหนา้ร้านก็ตกแต่งสวยงาม มีหมี BROWN และกระต่าย CONY อยูบ่ริเวณหนา้ตึกใหไ้ดถ่้ายรูปเล่นอีกดว้ย 
สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่กรุงโซล เมืองหลวงของเกาหลีใต ้ 

 
เยน็  🍴 บริการอาหารเยน็ เมนู โอซัมพลุโกก ิ
พกัที ่   โรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาว  

 

 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
นาํท่านเดินทางสู่ ศูนย์เคร่ืองสําอางค์ ใหท้่านชมและเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางและเวชสําอางแบรนด์ชั้นนาํของเกาหลี 
ท่ีCOSMETIC ยี่ห้อคุณภาพท่ีผูห้ญิงชาวเกาหลีทั้งสาวทั้งไม่สาวแลว้ให้ความสําคญักบัเร่ืองผิวหนา้ค่อนขา้งมาก
โดยเฉพาะในกลุ่มบาํรุงผวิพื้นฐาน Skin Care และเคร่ืองสาํอางผสมสมุนไพร 
จากนั้นนาํท่านเดินทางไปดูแลสุขภาพต่อกบั นํ้ามันสนเข็มแดง ผลิตภณัฑ์ท่ีสกดัจากนํ้ ามนัสนท่ีมีสรรคุณช่วย
บาํรุงร่างกายลดไขมนัช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย  

วนัทีส่าม ศูนย์เคร่ืองสําอาง - นํา้มันสนเข็มแดง– พระราชวงัเคียงบกกุง - หมู่บ้านวฒันธรรม บุกชอน ฮันอก - 
พพิธิภัณฑ์สาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก – Duty Free – ตลาดเมียงดง 



 

จากน้ัน นาํท่านชมความสวยงามและทรงคุณค่าของ พระราชวังเคียงบกกุง (Gyeongbokgung Palace) เป็น 1 ใน 5 
พระราชวงัหลวงเก่าแก่กวา่ 600 ปี คาํวา่เคียงบกกุงนั้นหมายถึง พระราชวงัแห่งพรท่ีมีแสงสวา่ง พระราชวงัเคียง
บกกุงนั้นข้ึนช่ือวา่เป็นพระราชวงัไมโ้บราณท่ีมีขนาดใหญ่ มีความเก่าแก่และสวยงามท่ีสุด เป็นทั้งสัญญลกัษณ์
และแหล่งท่องเท่ียวยอดฮิตของกรุงโซล สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1394 ในสมยัพระเจา้แทโจ ราชวงศโ์ชซอน เดิมทีนั้น
ภายในพระราชวงัมีอาคารและตาํหนกัต่างๆ มากกวา่ 200 หลงั แต่เม่ือมีการรุกรานของญ่ีปุ่น อาคารส่วนใหญ่ก็ได้
ถูกทาํลายลงเหลืออยูเ่พียงแค่ 10 หลงัเท่านั้น  

 
 

 กลางวนั 🍴 บริการอาหารกลางวนั เมนูไก่ตุ๋นโสม (SAMGYETANG) 

นาํท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านวฒันธรรม บุกชอน ฮันอก (Bukchon Hanok Village) หมู่บา้นโบราณท่ีเดิมทีเป็นท่ีอยู่

ของเหล่าขุนนางสมยัก่อน ปัจจุบนับา้นโบราณเหล่าน้ีได้ถูกอนุรักษ์ไว ้และมีหลายหลงัท่ีถูกดดัแปลงให้เป็น

แหล่งเรียนรู้แผยแพร่วฒันธรรม เกสต์เฮา้ส์ ร้านอาหาร และโรงนํ้ าชา เปิดให้บริการแก่นกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาเพื่อ

สัมผสั และเรียนรู้วฒันธรรมเกาหลีแบบดั้งเดิม และอีกหน่ึงส่ิงท่ีสําคญัก็คือหมู่บา้นน้ีเป็นย่านท่ีมีคนเกาหลีอยู่

อาศยักนัจริงๆ ภายในบา้น นาํท่านเยี่ยมชมและสัมผสับรรยากาศเกาหลีแท้ๆ  ดว้ยกล่ินไอความเป็นดั้งเดิมของ

ส่ิงก่อสร้างบา้นเรือนและธรรมชาติ สะทอ้นถึงศิลปะและวฒันธรรมสมยัโบราณของชาวเกาหลี 



 

 

นาํท่านสู่ พพิธิภัณฑ์สาหร่าย (SEAWEED MUSEUM) ซ่ึงท่านจะไดเ้รียนรู้การทาํสาหร่ายของชาวเกาหลี ประวติั

ความเป็นมาและความผกูผนัท่ีชาวเกาหลีท่ีมีต่อสาหร่าย ไดน้อกจากน้ีท่ีน่ียงัมีบริการถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกและเก็บ

ภาพแห่งความประทบัใจใน ชุดฮันบก ซ่ึงเป็นชุดประจาํชาติของเกาหลีอีกดว้ย 

ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัการช้อปป้ิง ณ ห้างปลอดภาษีท่ี DUTY FREE ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้แบรนด์เนม

นาํเขา้จากต่างประเทศมากมายหลากหลายชนิดรวมทั้งสินคา้แบรนดเ์กาหลียอดนิยม 

จากน้ัน นาํท่านช้อปป้ิงตลาดดงัท่ีสุดของเกาหลี ตลาดเมียงดง หรือ

สยามสแควร์เกาหลี หากท่านต้องการทราบว่าแฟชั่นของ

เกาหลีเป็นอยา่งไรกา้วลํ้านาํสมยัเพียงใดท่านจะตอ้งมาท่ีเมียง

ดงแห่งน้ีพบกบัสินคา้วยัรุ่นอาทิเส้ือผา้บุรุษ-สตรีเคร่ืองสําอาง

ดงัๆอาทิ ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE 

SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE หรืออีกมายให้

ท่านไดเ้ลือกซ้ือซ่ึงราคาถูกกวา่ท่ีเมืองไทย 2-3 เท่า 

เยน็ 🍴 บริการอาหารเยน็ด้วย เมนู BBQ BUFFET 

พกัที ่   โรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาว  
 
 
 



 

 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
นาํท่านรู้จกัและเขา้ใจ สมุนไพรโสมเกาหลหีรือราชาแห่งมวลสมุนไพรโสมถูกนาํมาใชเ้พื่อสุขภาพเป็นเวลานานา

กวา่ 2,000ปีในตาํรายาแผนโบราณจีนระบุวา่โสมเป็นสมุนไพรท่ีช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบยอ่ยอาหาร

และปอดช่วยทาํให้จิตใจสงบและเพิ่มพละกาํลงัโดยส่วนรวมสรรพคุณทางการแพทยช่์วยบาํรุงหัวใจป้องกนั

โรคหวัใจขาดเลือดเสริมประสิทธิภาพทางเพศลดและป้องกนัมะเร็งและเร็วๆน้ีโสมเกาหลีอาจจะไดจ้ดทะเบียน

มรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโกทุกวนัน้ีผลิตภณัฑ์โสมเป็นส่ิงท่ีขาดไม่ไดส้ําหรับผูท่ี้คาํนึงถึงสุขภาพในปัจจุบนั 

นาํท่านเดินทางไปดูแลสุขภาพกนัท่ี ศูนย์สมุนไพร เป็นสมุนไพร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนาํมารับประทานเพื่อ

ช่วยดูแลตบัใหส้ะอาดแขง็แรง ป้องกนัโรคตบัแขง็ไม่ถูกทาํลายจากการด่ืมแอลกอฮอล ์

 นาํท่านสู่ หอคอยโซลทาวเวอร์ ณ เขานมัซาน ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางเมืองหลวงกรุงโซล1 ใน17 หอคอยเมืองท่ี
สูงท่ีสุดในโลก ใจกลางเมืองหลวงชมทศันียภาพกรุงโซลและชานเมืองแบบรอบทิศ360 องศาและท่านสามารถ
คลอ้งกุญแจคู่รักตามความเช่ือได ้(ราคาทวัร์ไม่รวมค่ากุญแจและค่าข้ึนลิฟท)์  

 

จากน้ัน นาํท่านเดินทางสู่ STAR PARK สําหรับท่านท่ีช่ืนชอบ นกัแสดง นกัร้อง ไอดอล เกาหลี ตอ้งห้ามพลาดดว้ย

ประการทั้งปวง STAR PARK อยู่บริเวณดา้นนอก MBC WORLD สวนสนุกแบบฮนักุกท่ีแรกของเกาหลีใต ้

ดาํเนินการโดยสถานีโทรทศัน์รายใหญ่ของเกาหลีใต ้ใหท้่านไดส้ัมผสับรรยายการโดยรอบ STAR PRAK บนพื้น

ทางเดินของท่ีน่ีไดร้วมรอยประทบัฝ่ามือ พร้อมลายเซ็น ดารา นกัร้อง ไอดอล ดงัไว ้เช่น ลี จุนกิ ,ซอ อินกุก,ยุน 

อึนฮเย,ปาร์ค ชินฮเย เป็นตน้ นอกจากจะมาประทบัรอยฝ่ามือแลว้ ยงัสามารถถ่ายรูปคู่ดารานกัแสดงท่ีท่านช่ืน

ชอบกบัรูปขนาดเท่าตวัจริงไดอี้กดว้ย  

วนัทีส่ี่          ศูนย์โสมรัฐบาล – ศูนย์สมุนไพร - N-Seoul Tower – Star Park – ช้อปป้ิงย่านฮงแด – SUPERMARKET –  
      สนามบินอนิชอน 



 

กลางวนั 🍴 บริการอาหารกลางวนั เมนูไก่พะโล้วุ้นเส้น (Jimdak)  

 นาํท่านเดินทางสู่ ย่านฮงแด (Hongdae) หรือ ม.ฮงอิก วอล์คก้ิง สตรีท (Hongik University Street) เป็นยา่นชอ้ป
ป้ิงบริเวณด้านหน้าของมหาวิทยาลัยฮงอิก ศูนย์รวมเด็ก
วยัรุ่น เด็กมหาวทิยาลยั และวยัทาํงาน นิยมมาเดินเล่น ราคา
ของสินคา้และร้านอาหารต่างๆ ก็ไม่แพง ซ่ึงจะคึกคกัเป็น
พิเศษตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็นตน้ไป เพราะร้านคา้แต่ละร้านจะ
ทยอยเปิดให้บริการ ของท่ีขายกนัเยอะส่วนใหญ่ก็จะเป็น
สินค้าแฟชั่น เช่น เส้ือผ้า กระเป๋า รองเท้า ของก๊ิฟช้อป 
เคร่ืองเขียน และท่ีเยอะไม่แพก้นัก็คือขนมต่างๆ 

  นาํท่านเพลิดเพลินกบัการแวะซ้ือของฝากท่ี SUPERMARKET สาหร่าย ขนมต่าง ๆ  ช็อกโกแล็ตหินซีเรียลช็อก
โก  ผลิตภณัฑ์ของใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม 
เคร่ืองสาํอางโสม เป็นตน้  และยงัมีหมอนสุขภาพ  กิมจิ  เปเปโร (ป๊อกก้ีเกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี)นมกลว้ย 

เยน็ 🍴 บริการอาหารเยน็ด้วย เมนู อุด้ง 

สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่สนามบินอนิชอน 

 

01.05 น. ✈นําท่านเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA X เทีย่วบินที ่XJ703 
04.40 น. ถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการสลบัสับเปลีย่นหรือเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
ทั้งนี้โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสําคัญ 

และหากลูกค้าท่านใดจะต้องมีการจองตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศ รถโดยสารภายในประเทศ หรือรถไฟกรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่
ของบริษัททราบก่อนจองทุกคร้ัง ไม่เช่นน้ันบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการรับผดิชอบทุกกรณีหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ 

***หนังสือเดินทางต้องเหลอือายุการใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน*** 

วนัที่ห้า         สนามบินอนิชอน - กรุงเทพฯ 



 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดวนัเดินทาง มกราคม 2563 
ราคา 

ผู้ใหญ่ เดก็ พกัเดีย่ว 

พุธ-อาทิตย์ 08 – 12 ม.ค. 15,999 15,999 5,000 

พฤหัส-จนัทร์ 09 – 13 ม.ค. 15,999 15,999 5,000 

ศุกร์-องัคาร 10 – 14 ม.ค. 15,999 15,999 5,000 

เสาร์-พุธ 11 – 15 ม.ค. 15,999 15,999 5,000 

พุธ-อาทิตย์ 15 – 19 ม.ค. 15,999 15,999 5,000 

พฤหัส-จนัทร์ 16 - 20 ม.ค. 15,999 15,999 5,000 

ศุกร์-เสาร์ 17 – 21 ม.ค. 15,999 15,999 5,000 

เสาร์-พุธ 18 - 22 ม.ค. 15,999 15,999 5,000 

พฤหัส-จนัทร์ 23 - 27 ม.ค. 15,999 15,999 5,000 

ศุกร์-องัคาร 24 - 28 ม.ค. 15,999 15,999 5,000 

เสาร์-พุธ 25 - 29 ม.ค. 15,999 15,999 5,000 
 

*ค่าบริการข้างต้นเฉพาะนักท่องเทีย่วชาวไทยเท่าน้ัน กรณต่ีางชาติชําระเพิม่ 3,000 บาท  
ค่าทวัร์ไม่รวมค่าทปิคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ  1,500 บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน 

ชําระทีส่นามบินดอนเมืองก่อนออกเดินทาง* 
ในส่วนหัวหน้าทวัร์ แล้วแต่ความพงึพอใจของท่าน **ไม่ได้บังคับ** 

ตามมาตรฐานการให้ทปิ วันละ 50 บาท / ท่าน / วนั 
 
 
 
 
 



 

หมายเหตุ 
รับเฉพาะผูมี้วตัถุประสงค์เพื่อการท่องเท่ียว ค่าทวัร์ท่ีจ่ายให้กบัผูจ้ดั เป็นการชาํระแบบจ่ายชาํระขาด และผูจ้ดัได้ชาํระ
ให้กบัสายการบินและสถานท่ีต่างๆ แบบชาํระขาดเช่นกนัก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใช้
บริการตามรายการไม่ดว้ยสาเหตุใดหรือไดรั้บการปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ(ประเทศไทย
และประเทศเกาหลีใต)้ ถือเป็นเหตุผลท่ีอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของทางบริษทัทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน
สดส่วนใด ๆ รวมทั้งค่าตัว๋เคร่ืองบินให้แก่ท่าน *** ราคานี้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่าน้ัน ถ้าหากเป็นชาวต่างชาติ 
จะต้องเพิ่มจากราคาค่าทัวร์ปกติอีก 100 USD** **กรณีตัดกรุ๊ปเหมาที่เป็น เด็กนักเรียน นักศึกษา  ธุรกิจขายตรง
เคร่ืองสําอางค์  หมอ  พยาบาล  หรือชาวต่างชาติ จะต้องสอบถามราคาใหม่ทุกคร้ัง** 

1. หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเท่ียวระหว่างท่องเท่ียวในประเทศเกาหลี หรือปัญหาต่างๆ 
ตลอดจนขอ้แนะนาํกรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีท่ีรับผิดชอบหากท่านมีความจาํเป็นตอ้งรับฝากของจากผูอ่ื้นเพื่อท่ีจะนาํไปยงั
ประเทศนั้นๆ  หรือนาํกลบัประเทศไทย ควรตรวจส่ิงของนั้นว่าตอ้งไม่เป็นส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงของผิดกฎหมายบาง
ประเภท อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวติเจา้หนา้ท่ีจะไม่รับฝากกระเป๋าหรือส่ิงของใดใด 

2. โรงแรมท่ีพกัท่ีประเทศเกาหลีใตอ้าจะมีการสลบัปรับเปล่ียนข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์
ลูกคา้เป็นหลกั 

3. ประเทศเกาหลีใตจ้ะมีช่างภาพมาถ่ายรูป และช่วยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และวนัสุดทา้ยช่างภาพจะนาํ
ภาพถ่ายมาจาํหน่ายกบัลูกทวัร์ หากวา่ท่านใดสนใจสามารถซ้ือได ้แต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซ้ือ เพราะทางบริษทัทวัร์
ไม่มีการบงัคบัลูกทวัร์ซ้ือแต่อยา่งใด แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหนา้ 

4. ทวัร์คร้ังนีม้ีวตัถุประสงค์เพือ่การท่องเทีย่วเป็นหมู่คณะเท่าน้ัน ถ้าลูกค้าต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทวัร์  
โดยไม่ลงร้านช้อปป้ิง เช่น นํ้ามันสน / ร้านโสม / ฮ็อตเกนามู / คอสเมติค / อะเมทิส ทางบริษัทจะคิดค่าดําเนินการในการ
แยกท่องเทีย่วเอง 300 USD ต่อท่าน 
 

อตัราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินตามเส้นทางท่ีระบุในรายการชั้นทศันาจรไป-กลบัพร้อมคณะ    
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
 ค่านํ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  
 ค่ารถรับ-ส่ง และนาํเท่ียวตามรายการ 
 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  
 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    
 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

   ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 



 

อตัราค่าบริการนี ้ไม่ รวม 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิค่าทาํหนงัสือเดินทาง, ค่าโทรศพัทส่์วนตวั, ค่าซกัรีด, มินิบาร์ในหอ้ง, รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม

ท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(หากท่านตอ้งการสั่งเพิ่มกรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัร์แลว้จ่ายเพิ่มเองต่างหาก) 
 ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท /ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน ชําระที่สนามบินดอนเมืองในวัน

เดินทาง ในส่วนหัวหน้าทวัร์ แล้วแต่ความพงึพอใจของท่าน  
**ไม่ได้บังคับ** ตามมาตรฐานการให้ทปิ วนัละ 50 บาท / ท่าน / วนั 

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย3% 
ค่านํ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่ีหนกัเกินสายการบินกาํหนด (ปกติ 20 กก.) 
ค่าวซ่ีาเขา้ประเทศเกาหลี ในกรณีท่ีมีประกาศใชว้ซ่ีา 
ค่าวซ่ีาสาํหรับพาสปอร์ตต่างดา้วกรุณาเตรียมเอกสารคือ 

1) พาสปอร์ต 
2) ใบประจาํตวัคนต่างดา้ว 
3) ใบสาํคญัถ่ินท่ีอยู ่
4) สาํเนาทะเบียนบา้น(ถา้มี)  
5) สมุดบญัชีเงินฝาก(ถา้มี)  
6) รูปถ่ายสี2 น้ิว 2 รูปแลว้ทางบริษทัฯจะเป็นผูด้าํเนินการยืน่วซ่ีาใหท้่านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก 

สาํหรับหนงัสือเดินทางต่างดา้วเจา้ของหนงัสือเดินทางตอ้งทาํเร่ืองแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยืน่วซ่ีา 
เงื่อนไขการให้บริการ 

1. ในการจองกรุณา ชําระค่าทัวร์มัดจําทัวร์ท่านละ 10,000 บาท พร้อมหนา้พาสปอร์ต ภายใน 2 วนั หลงัจากทาํการจอง 
และชําระค่าทวัร์ส่วนทีเ่หลอืก่อนเดินทางอย่างน้อย 35 วนั 

2. หากลูกคา้ทาํจองเกิน 20 ท่าน ท่านท่ี 21 เป็นตน้ไปชาํระเพิ่ม 1,000 บาท หากพบว่าคณะเดียวกนัจองเกิน 20 ท่าน 
แมว้า่ท่านจะจองทวัร์มาคนละบริษทัก็ตาม ขอสงวนสิทธ์ิใหช้าํระเพิ่มตามเง่ือนไขของบริษทั 

3. เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน
สละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณใีดๆ ทั้งส้ิน  

4. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุใน
รายการเดินทาง  อันเน่ืองมาจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายการหลบหนีเข้าออกเมืองเอกสารเดินทางไม่
ถูกต้องหรือการถูกปฎิเสธในกรณีอื่น ๆ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบและไม่คืนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือ
บางส่วน 

 
 
 



 

การยกเลกิ 
เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหนา้เตม็ 100%  ซ่ึงเมื่อจองและจ่ายมัดจําแล้ว ถ้า
ผู้จองยกเลกิจะไม่มีการคืนเงินค่ามัดจําหรือค่าทวัร์ใดๆ ทั้งส้ิน  เว้นแต่ 

1.  ผู้จองยกเลกิการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเคร่ืองบิน บริษัทฯ จะไม่หักค่าใช้จ่าย
ใดๆ ทั้งส้ิน ถ้ายังไม่มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช้จ่ายอื่นใด โดยต้องแจ้งทางบริษัททราบล่วงหน้า 15 วันก่อนวัน
เดินทาง (ไม่นับรวมเสาร์ อาทติย์ และวนัหยุดราชการ) 

2. กรณีต้องทําวีซ่า ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเคร่ืองบิน แต่มีการ
ยืน่วซ่ีาไปแล้วหรือมีค่าใช้จ่ายอื่นใด บริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเท่าน้ัน โดยต้องแจ้ง
ทางบริษัททราบล่วงหน้า 15 วนัก่อนวนัเดินทาง (ไม่นับรวมเสาร์ อาทติย์ และวนัหยุดราชการ) 

3.  ผู้จองยกเลิกการเดินทาง ตั๋วเคร่ืองบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผู้ยกเลิกต้อง
รับผดิชอบชําระค่าธรรมเนียมการเปลีย่นช่ือตั๋ว 3,000 บาท / ตั๋ว 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีนํา้มันเช้ือเพลิง และบริษัทฯ 
จะหักค่าใช้จ่ายอืน่ๆ เฉพาะเท่าทีไ่ด้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเช่น ค่าวีซ่า เป็นต้น โดยต้องแจ้งทางบริษัททราบล่วงหน้า 
7 วนัก่อนวนัเดินทาง (ไม่นับรวมเสาร์ อาทติย์ และวนัหยุดราชการ) 

หมายเหตุ 
1.  ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลกิการเดินทางในกรณทีีม่ีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 30 ท่าน โดยจะแจ้งให้

ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม 

2. บริษัทฯ มีสิทธ์ิทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัร์นี ้เมื่อเกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้ 
3. ถ้าสถานที่ท่องเที่ยวปิดไม่สามารถเข้าชมได้ทางบริษัทฯจะจัดสถานท่องเที่ยวอื่นทดแทนให้ตามความเหมาะสมโดย

ไม่มีค่าชดเชยใดๆจากทางบริษัทฯ 
4. รายการท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทาง

เป็นสําคัญ 
5. บริษัทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝุ่น ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่

นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูก
ทาํร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 

6. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การ
ก่อจลาจล หรือกรณทีีท่่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงาน
ทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯ 

7. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งนีท้างบริษัทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให้ โดยขอสงวน
สิทธ์ิการจัดหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 



 

8.  ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเคร่ืองบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเคร่ืองบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาตั๋ว
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดังกล่าว 

9. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อ
ท่องเทีย่วเท่าน้ัน 

10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ , ไม่ทาน
อาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ว 

11. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเทีย่วเอง 

12. เน่ืองจากตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วย
เหตุผลใดกต็าม ตั๋วเคร่ืองบินไม่สามารถนํามาเลือ่นวนัหรือคืนเงินได้  

13. ในกรณทีีลู่กค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีข่องบริษัท ฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัท
ฯจะไม่รับผดิชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน 

14. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอํานาจในการให้คําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้น แต่มีเอกสารลง
นามโดยผู้มอีาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่าน้ัน 

15. เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทีไ่ด้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 

 

จากมาตรการยกเว้นวซ่ีาเข้าประเทศเกาหลใีห้กบัคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพาํนักระยะส้ันในประเทศเกาหลไีม่เกนิ 90 วนั ไม่ว่าจะด้วย
วตัถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกจิ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพือ่ยืนยันการมีคุณสมบัติการ
เข้าประเทศเกาหล*ี ดงัต่อไปนี ้
- พาสปอร์ตจะต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน 
- ตั๋วเคร่ืองบินขาออกจากประเทศเกาหลทีางทัวร์จัดเตรียมให้ 
- ส่ิงที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกดิขึน้ในระหว่างที่พาํนักในประเทศเกาหลไีด้ (เช่น เงินสด บัตรเครดติ 

เป็นต้น) 
- ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พาํนักในประเทศเกาหล ี(เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ)ทางทัวร์จัดเตรียมให้ 
- กาํหนดการเดินทางระหว่างที่พาํนักในประเทศเกาหลีทางทัวร์จัดเตรียมให้ 



 

  

 
 
 
 

****ประกาศจากสายการบิน AIR ASIA X**** 
ในกรณีที่ลูกค้าเดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน AIR ASIA X แล้วไม่ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลีใต้ 
ทําให้ลูกค้าต้องถูกส่งตัวกลับเข้าประเทศไทย จึงมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการเปลี่ยนตั๋วขากลับรวมถึงค่าบริการอื่นๆที่เกิดขึ้นด้วย
ฉะน้ันลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นที่ประเทศเกาหลีเรียกเก็บ ทางผู้จัดและทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี ลูกค้าอาจจะต้องรับผิดชอบค่าปรับที่ประเทศเกาหลีเรียกเก็บหรือลูกค้าต้องรอกลับประเทศไทยใน
เที่ยวบินถัดไปที่มีที่น่ังว่างหรือตามวันเดินทางของตั๋วเคร่ืองบิน ทั้งนี้แล้วแต่ ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลี  
สายการบินและทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ 
 

หมายเหตุ : เรียนให้ทราบว่า หลังจากผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้แล้วน้ันทางทัวร์จะออกเดินทางท่องเที่ยวหลังเวลา
ประมาณ 1 ช่ัวโมง ***ทางทัวร์ไม่มีนโยบายให้คณะรอ ส่วนท่านใดที่ติดด่านตรวจคนเข้าเมือง หากท่านสามารถผ่านเข้าเมืองได้
จะต้องเดินทางไปพบกับคณะทัวร์ด้วยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทัวร์ได้ เพื่อความเป็นระเบียบและคณะได้
ท่องเทีย่วอย่างเต็มเวลา ขออภัยในความไม่สะดวก*** 

 

หมายเหตุ 
จาํนวนผูเ้ดินทางขั้นตํ่าผูใ้หญ่ 30 ท่านข้ึนไป 
 เท่ียวบินราคาและรายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 
 หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือนและบริษทัฯรับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพ่ือท่องเท่ียวเท่านั้น 
 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจลหรือกรณีท่ี

ท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองหรือเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือ
ความรับผิดชอบของบริษทัฯ 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ินหากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบอาทิไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางม้ือเพราะ
ค่าใชจ่้ายทุกอยา่งทางบริษทัฯไดช้าํระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ินหากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือเกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของตวั
นกัท่องเท่ียวเอง 

 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษกรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนาํมาเล่ือนวนัหรือคืนเงินไดเ้ม่ือท่านตกลงชาํระเงินไม่วา่ทั้งหมด
หรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯทางบริษทัฯจะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 


